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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian  ini adalah penelitian korelasional. Korelasional adalah 

satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel 

atau  lebih yang sifatnya kuantitatif. Melalui penelitian  korelasional diupayakan 

menggambarkan hubungan antara dua variabel (Sugiyono, 2009). 

 

3.2.  Populasi dan Sampel 

Populasi adalah  wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh  peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam 

penelitian ini adalah  mahasiswa BK angkatan 2009 Universitas Kristen Satya 

Wacana berjumlah 58 mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Sampel 

dalam penelitian ini adalah sampling total. Alasannya adalah karena populasinya 

kurang dari 100 orang. Hal ini selaras dengan pendapat Kartini Kartono (1998) 

bahwa populasi antara 10-100 orang atau satuan sebaiknya diambil 100% dari 

jumlah populasi sehingga seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel 

penelitian dan juga menambah signifikan penelitian. 
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3.3  Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Sebagai variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi, sedang 

variabel teriakat adalah variabel yang dapat dipengaruhi atau variabel yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009). Pada penelitian 

ini yang menjadi variabel bebas adalah self efficacy dan variabel terikat adalah 

kecemasan mengerjakan skripsi. 

 

3.4  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam bagian ini disampaikan defeinisi operasional variabel penelitian, 

yang menjadi batasan dalam variabel penelitian agar tidak terjadi kesesatan dalam 

menentukan alat pengumpul data sehingga terhindar salah pengertian mengenai 

data-data yang akan dikumpulkan. 

Sesuai masalah penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah : 

1. Self Efficacy 

Self Efficacy merupakan kemampuan dan ketrampilan seseorang 

dalam memotivasi dan membimbing diri sendiri yang diyakini dapat 

membentuk perilaku tertentu yang sesuai dengan situasi dan masalah 

tertentu dengan melakukan kontrol pribadi dan kontrol lingkungan, 

sehingga dapat menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan 
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2. Kecemasan dalam mengerjakan skripsi 

Kecemasan dalam menyelesaikan skripsi adalah suatu perasaan 

yang dialami oleh mahasiswa ketika berfikir bahwa sesuatu yang tidak 

menyenangkan akan terjadi, sebagai dari perasaan khawatir berkaitan 

dengan penyelesaian skripsi dan karena adanya dan  tekanan-tekanan dan 

hambatan-hambatan dari lingkungan sekitar dan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan proses mengerjakan skripsi yang kompleks.  

 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skala sikap 

menggunakan media berupa daftar pertanyaan dan kemungkinan jawaban yang 

tersedia. Pengumpulan data ini dengan cara distribusi skala sikap diserahkan 

langsung kepada mahasiswa BK angkatan 2009 yang sedang mengerjakan skripsi.  

Metode skala sikap adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang responden ketahui. Skala sikap yang digunakan 

yaitu skala sikap self efficacy yag disusun berdasarkan teori ( Bandura, 1997) yang 

dimodifikasi dari skripsi Tahalele sedangkan skala sikap kecemasan disusun 

berdasarkan  teori Bakar (dalam Nurhidayati, 2004) yang dimodifikasi dari skripsi 

Nurhidayati. Metode skala sikap digunakan untuk memperoleh data tertentu. 

Skala sikap self efficacy dengan kecemasan mengerjakan skripsi memiliki 

kemungkinan empat (4) kategori jawaban yaitu : 

SS : Jika pilihan adalah sangat setuju 
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S : Jika jawabannya adalah setuju 

TS : Jika jawabannya tidak setuju 

STS : Jika jawabannya adalah sangat tidak setuju 

Dengan nilai skor untuk item favorabel SS = 4, S = 3, TS = 2, STS = 1 

Sedangkan untuk nilai skor item unfavorabel  SS = 1, S =2, ST =3, STS =4 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi skala sikap self efficacy 
Aspek Indikator Item 

favorabel 

Item 

unfavorabel 

Total 

 

Outcome 

Expectancy 

Suatu kemungkinan 

hasil dari suatu 

perilaku yaitu suatu 

perkiraan tingkah laku 

yang bersifat khusus. 

Mengandung 

keyakinan sejauh 

mana perilaku tertentu 

akan menimbulkan 

konsekuensi tertentu 

2, 5, 11, 

18, 25 

9,15, 20, 24, 

30 

10 

Efficacy 

Expectancy 

Menunjukkan bahwa 

harapan seseorang 

berkaitan dengan 

kesanggupan 

melakukan suatu 

perilaku yang 

dikehendaki. 

1, 8, 17, 

22, 28 

6, 12, 16, 

23, 29 

10 

Outcome 

Value 

Nilai yang 

mempunyai arti dari 

konsekuensi-

konsekuensi yang 

terjadi bila suatu 

pilihan dilakukan dan 

seseorang harus 

mempunyai outcome 

Value yang tertinggi 

untuk mendukung 

outcome expectancy 

yang dimiliki 

3, 7, 14, 

21, 27 

4, 10, 13, 

19, 26 

10 

 Jumlah 15 15 30 
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Tabel 3. 2 

Kisi-kisi skala sikap  kecemasan dalam mengerjakan 

skripsi 
Aspek  Indikator  Item 

favorabel 

Item 

unfavorable 

Total 

Fisiologis Ditandai dengan tekanan 

darah meningkat, kaki 

dan tangan terasa dingin, 

jantung berdebar-debar, 

muka tiba-tiba menjadi 

pucat, sering sakit perut, 

sulit tidur, mudah pusing, 

nafsu makan berkurang, 

sering kali terasa mual, 

gangguan pada maag dan 

sesak nafas. 

1, 3, 4, 7, 

10, 11, 30 

2, 5, 6, 8, 9, 

12, 14, 15 

15 

Psikologis  Ditandai dengn mudah 

gelisah, tegang, bingung, 

dan mudah marah, 

merasa tidak berdaya, 

merasa tidak berguna, 

mudah tertekan, mudah 

kehilangan perhatian dan 

gairah, tidak percaya diri, 

ingin lari dari kenyataan, 

merasa tidak tentram dan 

tidak mampu 

menyesuaikan diri. 

13, 16, 18, 

21, 22, 24, 

27, 28 

17, 19, 20, 

23, 25, 26, 

29 

15 

Jumlah 15 15 30 

 

 

3.6  Uji Coba Penelitian 

Sebelum suatu intrumen digunakan untuk penelitian, terlebih dahulu diuji 

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut.  Validitas 

adalah derajad yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak  

diukur, sedangkan reliabilitas sama dengan konsistensi atau keajekan, suatu 

intrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reabilitas yang tinggi apabila tes 
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yang dibuat mempunya hasil yang konsisten dalam mengukur yang hendak diukur 

(Sukadi, 2003). 

 Uji coba dilakukan pada tanggal 11 November 2012 kepada mahasiswa 

pendidikan Matematika angkatan 2009 yang sedang mngerjakan skripsi. 

Reliabititas dan validitas dihitung dengan menggunakan program SPSS 11. 5 

Setelah dianalisis untuk skala sikap responden self efficacy diperoleh validitas 

tertinggi 0.6 dan terendah -0.0. Sedang pada skala sikap  kecemasan mengerjakan 

skripsi diperoleh validitas tertinggi 0.8 dan terendah -0.0. Suatu item dikatakan 

valid apabila memperoleh skor lebih dari 0.25 (Anzwar, 2000). Supaya instrumen 

dapat digunakan  masing-masing skala sikap dihapus item yang tidak valid. Skala 

sikap self efficacy terdapat 2 item yang tidak valid yaitu item nomer {6, 25} dan 

pada skala sikap kecemasan mengerjakan skripsi terdapat 2 item yang tidak valid 

yaitu item nomer {20, 27} 

Pada reliabilitas sefl efficacay diperoleh α = 0.8669 dan reliabilitas 

kecemasan mengerjakan skripsi α = 0.9146. 

Menurut George dan Mallery (1995) nilai Reliabilitas diatur sebagai 

berikut : 

α > 0.9 dikatakan sangat tinggi  

α > 0.8 dikatakan tinggi 

α > 0.7 dikatakan cukup tinggi 

α > 0.6 dikatakan rendah 

α > 0.5 dikatakan rendah  

α < 0.05 dikatakan sangat rendah 



 

7 

 

 Instrumen self efficacy dan kecemasan dapat digunakan karena memiliki 

nilai x dengan kategori untuk instrumen self efficacy dikatakan tinggi, dan 

instrumen kecemasan dikatakan sangat tinggi. 

 

 

 

3.7  Teknik Analisis Data  

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah untuk dibaca dan diintegrasikan sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Pada penelitian ini termasuk penelitian deskriptif korelasi yang mana 

semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dengan teknik korelasi 

kendall’s tau b karena bersifat ordinal, digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesi kedua variabel dengan menggunakan SPSS 11.5 

(Statistical Product and Service Solution). Pada analisi data ini untuk mengetahui 

hubungan antara self efficacy dengan kecemasan pada mahasiswa BK angkatan 

2009 yang sedang mengerjakan skripsi. 
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